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TOELICHTING VOORAF 
Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt voor:  
- de nieuwe bedrijfsorganisatie die sinds 1 januari 2013 van kracht is; 
- de toepassing van het herziene IAS 19;  
- de Europese chloorvinylactiveiten van de Groep die voorzien zijn om aan de joint-

venture met Ineos te worden bijgedragen. 
De Europese chloorvinylactiveiten zijn ondergebracht in de balans onder “activa 
beschikbaar voor verkoop” en in de winst- en verliesrekening onder “afgesplitste 
activiteiten” (op één regel). 
Met ingang van 31 december 2013 is Benvic (de pvc-composietenactiviteit) in de balans 
ondergebracht onder “activa beschikbaar voor verkoop” en onder “afgesplitste activeiten 
in de winst- en verliesrekening.  
Chemlogics is vanaf 1 november 2013 in de financiële informatie geconsolideerd.  

 
Daarenboven stelt Solvay aangepaste prestatie-indicatoren van Winst- en Verliesrekening 
voor die de niet-contante boekhoudkundige PPA-impact gerelateerd aan de overname van 
Rhodia uitsluiten. 
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• Netto-omzet van de Groep daalde (5)% tot € 2 417 mln ten opzichte van vorig jaar, met volumes -1%, prijzen -3%, 

wisselkoersverschillen -4% en perimeter +3%. Afgezien van de afbouw van de CER stegen de volumes 1% 

• REBITDA bedroeg € 384 mln, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 8% wanneer de  

afbouw van de CER-omzet en  tijdelijke druk op de guarmarges buiten beschouwing worden gelaten. 

> Advanced Formulations (voorheen Consumer Chemicals) kwam op € 87 mln, een daling van 16% ten 

opzichte van vorig jaar;  

> Advanced Materials kwam op € 160 mln, een stijging van 18%;  

> Performance Chemicals haalde € 186 mln en steeg daarmee 4%;  

> Functional Polymers kwam op € 14 mln (tegenover € -1 mln in 2012) 

• Aangepaste EBIT op € 131 mln (tegenover € 342 mln in 2012) 

• Het aangepaste nettoresultaat, groepsaandeel, bedroeg € 25 mln  (tegenover € 198 mln in 2012); voornamelijk door 

niet-recurrente elementen gerelateerd aan portefeuille veranderingen 

• De aangepaste winst per aandeel bedroeg € 0,30 (tegenover € 2,39 in 2012) 

                 

 

 

 

 

Hoogtepunten volledig jaar 
 • De netto groepsomzet bedroeg € 9 938 mln, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar 

• REBITDA kwam op € 1 663 mln (€ 1 896 mln in 2012), nagenoeg stabiel als afbouw van de CER, uitzonderlijke 

guareffecten en Chemlogicsbeschouwing worden gelaten  

• Het aangepaste nettoresultaat, groepsaandeel, kwam op € 378 mln (tegenover € 690 mln in 2012) voornamelijk door 

niet-recurrente elementen gerelateerd aan portefeuilleveranderingen 

• De aangepaste winst per aandeel bedroeg € 4,54 tegenover € 8,37 vorig jaar 

• Sterke vrije kasstroom van € 524 mln; nettoschuld daalde € 23 mln, met € 1 200 mln aan hybride financiering 

meegerekend als eigen vermogen  

               

 

 

 

Vooruitzichten 
 Tot dusver in het jaar tonen een aantal van de Solvay’s eindmarkten vroege tekenen van verbetering en de Groep is goed 
geplaatst om te profiteren van een beter macro-economisch klimaat. Ofschoon Solvay voorzichtig blijft, heeft het 
vertrouwen dat de REBITDA in 2014 zal groeien, mede dankzij de resultaten van de programma´s voor operationele 
uitmuntendheid. 
 
 

SOLVAY GROEP 
RESULTATEN VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 
 Hoogtepunten 4e kwartaal 

 

Citaat van de CEO 
 In 2013 boekte Solvay voortgang in de omvorming naar een bedrijf met hogere groei, dat minder cyclisch is en meer 

waarde creëert, en daarbij een gezonde balans voert en solide vrije kasstromen genereert. De talrijke programma´s op het 
gebied van operationele uitmuntendheid, die reiken van productie tot innovatie en marketing en verkoop, beginnen hun 
vruchten af te werpen. In 2014 zal de Groep de transformatie van zijn portefeuille voortzetten en zich specifiek richten op de 
afronding van aangevangen projecten.   

• Succesvolle integratie van Chemlogics en sterke start van de realisering van synergieën 

• Vooruitgang met de afsplitsing van de Chloorvinyl activiteiten Indupa en Benvic pvc; opzetten van Europese JV met  

Ineos 

• Verkenning strategische opties voor Eco-Services 

  

 

Verdere verbetering van de portefeuille 
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Kerncijfers (in miljoenen €) Aangepast 
Q4 2013 

Aangepast 
Q4 2012 

% JoJ 
evolutie  

IFRS  
Q4 2013 

IFRS  
Q4 2012 

Netto-omzet 2 417 2 541 -5% 2 417 2 541 

REBITDA 384 407 -6%   

REBIT 200 250 -20% 171 218 

Niet-recurrente elementen  -68 92 ns  --68 92 

EBIT 131 342 -62% 102 310 

Netto financiële lasten  -18  -86 +79%  -18  -86 

Resultaat vóór belastingen 113 257 -56% 84 225 

Belastingen op resultaat  -84  -77 -10%  -74  -66 

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten 28 181 -84% 10 159 

Nettoresultaat uit afgesplitste activiteiten 1  -4 ns 1  -4 

Nettowinst 29 176 -83% 11 155 

Minderheidsbelangen  -4 21 ns  -4 21 

Groepsaandeel in de nettowinst 25 198 -87% 7 176 

Gewone winst per aandeel (€) 0,30 2,39  -0,87 0,08 2,13 

       

Free cash flow 246 251 -2% 246 251 

Netto-omzet 
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van de Groep jaar op jaar beïnvloeden  
(% van netto-omzet van de Groep over het 4e kwartaal van 2012) 

 

SOLVAY GROEP 
RESULTATEN VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 
 

In het vierde kwartaal van 2013 bedroeg de netto-omzet van de Groep € 2 417 mln, een daling van 5%. De deflatoire 
grondstoffencontext wogen op de prijzen met 3% en de wisselkoersevolutie was 4% negatief. Dit werd echter gedeeltelijk 
gecompenseerd door Chemlogics, dat in twee maanden 3% bijdroeg. De volumes op groepsniveau daalden 1%. Dit was 
volledig te wijten aan de afbouw van de CER-omzet in de loop van het jaar. Afgezien daarvan, zouden de volumes met 1% zijn 
gestegen. De netto-omzet bleef stabiel bij Advanced Formulations, maar daalde 4% bij Advanced Materials, 2% bij Performance 
Chemicals en 10% bij  Functional Polymers. 
 
 
 

2 541 2 417 
-1% -3% -4% +3% 

4kw'12 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 4kw'13
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Evolutie REBITDA 4e kwartaal 2013 
 

De REBITDA bedroeg € 384 mln tegenover € 407 mln in 2012 en daalde daarmee 6%. Afgezien van de geleidelijke afbouw van 
de CER-omzet, de uitzonderlijke omstandigheden voor guar en Chemlogics, zou de REBITDA dit kwartaal met 8% zijn gestegen.  
 
In de deflatoire grondstoffencontext, was de daling van onze verkoopprijzen met € 79 mln ten opzichte van 2012 per saldo groter 
dan de besparingen van € 77 mln op grondstoffen- en energiekosten. Het resulterende negatief nettoprijseffect op de REBITDA 
van € 2 mln was voornamelijk te wijten aan het allerlaatste effect van guar bij Advanced Formulations. De prijzen bij Advanced 
Materials bleven stabiel waarbij de sterke positionering van Specialty Polymers de aanhoudende margedruk bij Rare Earth 
Systems compenseerde. Functional Polymers profiteerde van een positieve prijszetting dankzij het succes van een aantal 
initiatieven op het gebied van commerciële uitmuntendheid bij Engineering Plastics. Initiatieven voor uitmuntendheid in alle 
segmenten en functies boden tegenwicht aan stijgende vaste kosten. 
 
Per operationeel segment ziet de kwartaalevolutie van de REBITDA er als volgt uit: Advanced Formulations -16%, Advanced 
Materials +18%, Performance Chemicals +4% en Functional Polymers (€ 14 mln tegenover € -1 mln in 2012). 
 
De REBITDA-marge van de Groep op de netto-omzet kwam op 15,9% vergeleken met 16,0% in 2012, een belangrijke verbetering 
als rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke elementen tussen de periodes. 
 
Niet-recurrente elementen beliepen € -68 mln (tegenover € 92 mln in 2012) en omvatten herstructureringskosten van € 14 mln 
verbonden aan initatieven voor operationele uitmuntendheid en integratieplannen, evenals andere kosten die voornamelijk 
bestonden uit voorzieningen voor leefmilieu en gerechtelijke procedures voor € 24 mln. Gezien het gevorderde stadium van het 
afsplitsingsproces, zijn de pvc-activiteiten van Benvic dit kwartaal ondergebracht bij Activa aangehouden voor verkoop, wat 
resulteert in een niet-contante waardevermindering van € 32 mln. Ter vergelijking: in het vierde kwartaal van 2012 had de 
gedeeltelijke ongedaanmaking van waardeverminderingen in verband met Soda Ash een positief effect van € 149 mln. 
 
De aangepaste EBIT beliep € 131 mln (tegenover € 342 mln in 2012), een daling van 62%, met afschrijvings- en 
waardeverminderingskosten van € 164 mln. Op IFRS-basis, kwam de EBIT uit op € 102 mln. Het verschil tussen IFRS en de 
aangepaste cijfers geeft de amortisatie van € 29 mln weer van de purchase price allocation (PPA) gerelateerd aan de aankoop 
van Rhodia. 
 
Netto financiële uitgaven verminderden tot € 18 mln (tegenover € 86 mln in 2012). De schuldenlasten bedroegen € 41 mln 
tegenover € 28 mln in 2012. Hierin zit een eenmalig niet-contant positief effect van € 17 mln vanwege het besluit om de calloptie 
voor 2014 uit te oefenen op de hoge rendementsobligatie van Rhodia ter waarde van € 500 mln die in 2018 vervalt. De kosten 
voor voorzieningen voor leefmilieu- en pensioenverplichtingen namen af tot € 21 mln t.o.v. € 51 mln in 2012, vooral als gevolg van 
de leefmilieureserves gedurende het kwartaal, inclusief een eenmalig positief effect van € 9 mln door hogere discontotarieven. In 
het vierde kwartaal van 2012 hadden lagere discontotarieven een negatief effect van € 16 mln. Inkomsten van investeringen 
aangehouden voor verkoop bedroegen € 38 m vergeleken met € -2 mln in 2012 en omvatten voornamelijk een kapitaalwinst van 
€ 36 mln uit de verkoop van een niet-essentiële financiële investering.  
 
De aangepaste winstbelastingen beliepen € 84 mln (tegenover € 77 mln in 2012) en omvatten € 68 mln aan niet-contante 
voorzieningen voor posten van het voorgaande jaar en € 40 mln positief uit de erkenning van netto uitgestelde belastingposten. 
 
Het nettoresultaat uit afgesplitste activiteiten kwam op € 1 mln (tegenover € -4 mln in 2012) en omvatte 3 hoofdcomponenten: 
het nettoresultaat van de Europese chloorvinylactiviteiten die worden ingebracht in de joint-venture met Ineos van € -16 mln, de 
niet-contante waardevermindering ten gevolge van de reële waardering van Solvay Indupa van  € -78 mln en de laatste contante 
ontvangsten uit de afgestoten farmaceutische activiteiten. 
 
De aangepaste nettowinst was € 29 mln (€ 176 mln in 2012). Het Groepsaandeel van de nettowinst bedroeg € 25 mln en de 
aangepaste gewone winst per aandeel kwam op € 0,30. Op IFRS-basis bedroeg de nettowinst, Groepsaandeel, € 7 mln. 
 
 
 

407 
384 -43 

-16 18 -79 77 16 4 

4kw'12 Volume Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter Prijs Variabele
Kosten

Vaste
 Kosten

Overige, inclusief
aandelenwinsten

4kw'13

Prijszettingsvermogen In miljoenen € 
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Kerncijfers (in miljoenen €) Aangepast 
2013 

Aangepast 
2012 

% JoJ 
evolutie 

IFRS  
 2013 

IFRS  
2012 

Netto-omzet 9 938 10 515 -5% 9 938 10 515 

REBITDA 1 663 1 896 -12%   

REBIT 1 035 1 303 -21% 886 1 127 

Niet-recurrente elementen  -239 55 n.s. -239 55 

EBIT 796 1 357 -41% 647 1 181 

Netto financiële lasten  -210  -360 -42%  -210  -360 

Resultaat vóór belastingen 585 997 -41% 437 820 

Belastingen op resultaat  -229  -291 -21%  -187  -241 

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten 357 705 -49% 249 579 

Nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 65 1 n.s. 65 1 

Netto inkomen 422 707 -40% 315 580 

Minderheidsbelangen  -44  -17 n.s.  -44  -17 

Groepsaandeel in de nettowinst 378 690 -45% 270 563 

Gewone winst per aandeel (€) 4,54 8,37 -46% 3,25 6,84 

       

Free cash flow 524 787 -33% 524 787 

De netto-omzet van de Groep bedroeg € 9 938 mln (€ 10 515 mln in 2012), een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar. Dit 
was het resultaat van een volumedaling van 2%, een prijsdaling van 2% in een deflatoire grondstoffencontext, een negatieve 
wisselkoersevolutie van 3% en een positief perimetereffect van 1%. Wanneer de geleidelijke afschaffing van de CER-omzet 
buiten beschouwing blijft, namen de volumes af met 1%. De netto-omzet verminderde met 5% bij Advanced Formulations, 7% 
bij Advanced Materials, 1% bij Performance Chemicals en 7% bij Functional Polymers. 

 

SOLVAY GROEP 
RESULTATEN VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 
 

Netto-omzet 
 
Factoren die de evolutie van de netto-omzet van de Groep jaar op jaar beïnvloeden (% van netto-omzet van de Groep over 2012) 

 

10 515 9 938 
-2% -2% -3% 

2012 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 2013

1% 
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Evolutie REBITDA volledig jaar 2013 
 

Tegen de achtergrond van uitdagende macro-economische omstandigheden en een veeleisende vergelijkingsbasis, beliep de 
REBITDA € 1 663 mln (tegenover € 1 896 mln in 2012) wat nagenoeg stabiel is wanneer de uitzonderlijke positieve effecten van 
€ 190 mln (afbouw van de CER´s en guarprijzen) in 2012 en de tijdelijke negatieve impact van de guaractiviteiten in 2013 buiten 
beschouwing worden gelaten.  
 
Het prijszettingsvermogen bleef per saldo behouden in een deflatoire grondstoffencontext. De besparingen op grondstoffen- en 
energiekosten van € 205 mln boden ruimschoots tegenwicht aan de daling van de verkoopprijzen met € 202 mln. Per operationeel 
segment compenseerde het prijszettingsvermogen bij Advanced Materials en Engineering Plastics (binnen Functional Polymers) 
de forse margedruk bij Advanced Formulations, waar de bedrijfseenheid Novecare leed onder de gevolgen van de 
guarderivatenactiviteit. Initiatieven voor uitmuntendheid in alle segmenten en functies leverden een wezenlijke bijdrage aan de 
inperking van het inflatie-effect op de vaste kosten van de Groep. 
Per operationeel segment ziet de jaarlijkse evolutie van de REBITDA er als volgt uit: Advanced Formulations -29%, Advanced 
Materials +3%, Performance Chemicals -3% en Functional Polymers -7%. 
 
De REBITDA-marge van de Groep op de netto-omzet kwam op 16,7% vergeleken met 18,0% in 2012. 
 
De Niet-recurrente elementen beliepen € -239 mln (tegenover € 55 mln in 2012) en omvatten herstructureringskosten ter waarde 
van € 115 mln, die voornamelijk voortvloien uit de natriumcarbonaat- en integratieplannen. De niet-contante 
waardeverminderingen bedroegen € 65 mln (voor Benvic en Plextronics). Overige kosten voor € 59 mln betroffen voorzieningen 
voor leefmilieu en gerechtelijke procedures. Ter herinnering: in 2012 had de gedeeltelijke ongedaanmaking van 
waardeverminderingen voor natriumcarbonaat een positief effect van € 149 mln. 
 
De aangepaste EBIT bedroeg € 796 mln (tegenover € 1 357 mln in 2012), een daling van 41%, met afschrijvings- en 
waarderverminderingskosten ter waarde van € 603 mln. Op IFRS-basis bedroeg de EBIT € 647 mln. Het verschil tussen IFRS en 
de aangepaste cijfers geeft de PPA-waardevermindering verbonden aan de aankoop van Rhodia weer van € 149 mln.  
 
Netto financiële uitgaven verminderden tot € 210 mln (tegenover € 360 mln in 2012). De nettoschuldenlasten bedroegen 
€ 162 mln tegenover € 151 mln in 2012, met een eenmalig niet-contant positief effect van € 17 mln vanwege het besluit om de 
calloptie voor 2014 uit te oefenen op de hoge rendementsobligatie van Rhodia ter waarde van € 500 mln die in 2018 vervalt. De 
kosten voor voorzieningen voor leefmilieu- en pensioenverplichtingen daalden tot € 87 mln tegenover € 200 mln in 2012, vooral als 
gevolg van de leefmilieureserves die in 2013 een eenmalige bijdrage van € 41 mln omvatten door hogere discontotarieven. In 
2012 hadden lagere discontotarieven een negatief effect van € 50 mln. Inkomen uit investeringen aangehouden voor verkoop 
bedroegen € 40 m vergeleken met € -2 mln in 2012 en omvatten voornamelijk een kapitaalwinst van € 36 mln uit de verkoop van 
een niet-essentiële financiële investering. 
 
De aangepaste winstbelastingen beliepen € 229 mln (tegenover € 291 mln in 2012) en omvatten niet-contante voorzieningen 
met betrekking tot het voorgaande jaar voor € 68 mln en netto uitgestelde belastingposten van € 40 mln positief. Dit resulteerde in 
een nominal belastingtarief van 46% (of 35% wanneer rekening wordt gehouden met niet-recurrente elementen). 
 
Het nettoresultaat uit afgesplitste activiteiten kwam op € 65 mln (tegenover € 1 mln in 2012) en omvatte 3 hoofdcomponenten: 
het nettoresultaat van de Europese chloorvinylactiviteiten die  worden ingebracht in de joint-venture met Ineos van € -27 mln, de 
niet-contante waardevermindering in verband met de reële waardering van Solvay Indupa van € -68 mln en de laatste contante 
ontvangsten uit de afgestoten farmaceutische activiteiten. 
 
De aangepaste nettowinst was € 422 mln (tegenover € 707 mln in 2012). Het Groepsaandeel van de nettowinst bedroeg 
€ 378 mln en de aangepaste gewone winst per aandeel kwam op € 4,54. Op IFRS-basis bedroeg het Groepsaandeel € 270 mln. 
 

In miljoenen € 
 

1 896 
1 663 

-126 -36 17 
-202 205 

-36 -55 

2012 Volume Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter Prijs Variabele
Kosten

Vaste
 Kosten

Overige, inclusief
aandelenwinsten

2013

Prijszettingsvermogen 
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SOLVAY GROEP NIEUWSRUBRIEK 
 

Solvay heeft zijn transformatie in 2013 versneld en zich geplaatst voor het leveren van 
innovatieve chemische oplossingen met een hogere groei, die een hoger rendement 
bieden en een sterke kasstroom genereren. 
 
Een behendige organisatie 
 
Solvay heeft, na herziening van zijn bedrijfsprocessen en -functies, haar nieuwe organisatie 
ingevoerd met een gedecentraliseerde en reactieve managementstructuur om zo 
groeikansen te benutten en zich te richten op prestatie. Het Uitvoerend Comité van Solvay, 
dat onlangs Pascal Juery en Karim Hajjar (tevens CFO van de Groep) heeft verwelkomd, 
vormt het team dat de grondige transformatie van de Groep leidt en strategische 
doestellingen van de Groep zal verwezenlijken. De lange termijn stimulans voor het 
management is afgestemd op de doelstellingen van de Groep voor waardegroei voor 2016. 
 
Portefeuillebeheer 
 
Solvay heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met de opwaardering van haar portefeuille. 
De Groep heeft stappen genomen om haar conjunctuurgevoeligheid te verminderen, haar 
regionale spreiding in evenwicht te brengen en in haar groeimotoren te investeren om 
klanten een verscheidenheid aan oplossingen te bieden. Solvay kondigde een Europees 
chlorovinyl joint venture project aan met Ineos, dat wacht op de goedkeuring van de EU, en 
een overeenkomst om haar meerderheidsbelang in Indupa te verkopen aan het 
Braziliaanse Braskem.  De overname van Chemlogics in de Verenigde Staten heeft de 
expertise van Solvay in de groeiende olie- en gasmarkt gestimuleerd en de Groep goed 
geplaatst om toekomstige olie- en gasmogelijkheden wereldwijd te benutten. Vandaag 
maakt Solvay bekend dat zij strategische opties onderzoekt voor haar bedrijfsactiviteit Eco 
Services, die een sterke en stabiele kasstroom genereert in de Verenigde Staten. 
 
 
Uitmuntendheidsprogramma’s 
 
Meer dan 120 belangrijke commerciële en industriële excellentieprogramma's zijn in de 
pijplijn, verspreid over alle bedrijfsactiviteiten van Solvay in de 55 landen waar het bedrijf 
gevestigd is. Efficiëntiemaatregelen, variërend van energie, tot inkoop en 
onderhoudskosten, verbeteren de concurrentiepositie van Solvay en zullen de grootste 
bijdrage leveren aan de operationele groei van de Groep tot en met 2016. Een belangrijke 
bijdrage wordt geleverd door natriumcarbonaat, dat met een baanbrekend 
competitiviteitsprogramma in Europa tegen 2016 de jaarlijkse kostenbasis verlaagt met € 
100 mln en de winstgevendheid op lange termijn verhoogt.  Ook Polyamide & Halffabricaten 
zullen in 2015 de kostenbasis met € 100 mln verlagen. 
 
  
Selectieve investeringen 
Solvay baseert zijn investeringsbeslissingen op strategische criteria, onder meer door zich 
te richten op haar groeimotoren, Advanced Formulations en Advanced Materialsen op de 
maatschappelijke megatrends. Twee grootschalige alkoxylering fabrieken in Singapore en 
de VS worden gebouwd om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar speciale 
oppervlakte-actieve stoffen voor de markten van de huis & persoonlijke 
verzorgingsproducten. De dynamische gezondheidszorg- en voedingsmarkten in Zuidoost-
Azië hebben Solvay aangezet de grootste natriumbicarbonaatfabriek van de regio in 
Thailand te bouwen. Solvay en Sadara bouwen één van de grootste 
waterstofperoxidefabrieken ter wereld in Saoedi-Arabië, waarmee Solvay haar HP 
technologie en marktleiderschap versterkt. 
  
Meer vragen van de Chemie 
  
De grondige transformatie van Solvay ingesteld op duurzame en waardescheppende groei, 
gedreven door klantgerichtheid en ondersteund door een voortdurend streven naar 
operationele uitmuntendheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie in 
duurzame chemie. 
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11% 
Agro Food  

11% 

25% 
33% 

31% 

Noord 
Amerika  

Europa 
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Cijfers vertegenwoordigen percentage van 2013 netto-omzet (inclusief pro-forma Chemlogics omzet) 

17% 
Aeronautics  
& Automotive  

23% 
Consumer 
Goods & 
Healthcare  

10% 
Building & 
Construction  

7% 
Electrical & 
Electronics  

14% 
Energy & 
Environment  

19% 
Industrial 
Applications  

Versterkte blootstelling aan 
eindmarkten met hogere groei 

Evenwichtige geografische aanwezigheid  
 

  

Kerncijfers (in miljoenen €) 
4e 

kwartaal 
2013 

4e 
kwartaal 

2012 
% JoJ 

evolutie 2013 2012 % JoJ 
evolutie 

Netto-omzet 2 417 2 541 -5% 9 938 10 515 -5% 

Advanced Formulations 644 646 - 2 432 2 565 -5% 

Advanced Materials 603 626 -4% 2 551 2 743 -7% 

Performance Chemicals 784 798 -2% 3 125 3 162 -1% 

Functional Polymers 384 427 -10% 1 763 1 888 -7% 

Corporate and Energy 2 45 -96% 67 157 -57% 
              

REBITDA 384 407 -6% 1 663 1 896 -12% 

Advanced Formulations 87 103 -16% 369 518 -29% 

Advanced Materials 160 136 +18% 646 627 +3% 

Performance Chemicals 186 179 +4% 724 750 -3% 

Functional Polymers 14  -1 n.m 93 100 -7% 

Corporate and Energy  -64  -10 n.m  -169  -99 -71% 

SOLVAY GROEP: EEN VERBETERD BEDRIJFSMODEL 

RESULTATEN VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 PER 
OPERATIONEEL SEGMENT   
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Kerncijfers (in miljoenen €) 4e kwartaal 2013 % JoJ evolutie 2013 % JoJ evolutie  

Netto-omzet 644 - 2 432 -5% 
Novecare 438 +4% 1 581 -6% 

Coatis 114 -7% 486 -4% 

Aroma Performance 92 -8% 365 -3% 

          

REBITDA 87 -16% 369 -29% 

 

 

• Bij Novecare:  

> Successvolle integratie van Chemlogics en sterke start van de synergieën  
> Vraag naar guar weer stabiel na belangrijke tegenslagen 
> Bemoedigende stijging van de vraag bij Agro en Coatings  

 
• Positief prijszettingsvermogen bij Coatis, dankzij de devaluatie van de Braziliaanse 

real en de in Amerikaanse dollar geïndexeerde omzet 

• Veerkrachtige voedings- en farmamarkten bij Aroma Performance  

 

HET VIERDE KWARTAAL VAN 2013 
 
De netto-omzet van Advanced Formulations (voorheen Consumer 
Chemicals) bleef stabiel op € 644 mln. De negatieve 
wisselkoersevolutie van 6% en prijsdaling van 5% werden 
gecompenseerd door de consolidatie van de robuuste omzet van 
Chemlogics met een stijging van 11% in twee maanden tijd. 
 

De omzet van Novecare groeide 4% tot € 438 mln. De meeste 
eindmarkten toonden een stabiele of stijgende vraag met hogere 
volumes, behalve Olie & Gas en Home & Personal Care (HPC). 
Guarderivaten werden benadeeld door lagere prijzen ten opzichte van 
de onhoudbaar hoge prijsniveaus van 2012.  
 

De netto-omzet van Coatis daalde met 7% tot € 114 mln als gevolg 
van zware concurrentie in Brazilië en het waardeverlies van de 
Braziliaanse munt.  
Aroma Performance rapporteerde een netto-omzet van € 92 mln, 8% 
lager dan in 2012 door lagere prijzen voor hydrochinon en een 
ongunstig wisselkoerseffect.  
 
De REBITDA voor Advanced Formulations bedroeg in het vierde 
kwartaal € 87 mln tegenover € 103 mln in 2012. De resultaten van 
Novecare bleven benadeeld door het guareffect, maar de dure 
guarvoorraden die begin 2013 werden aangekocht, zijn grotendeels 
verbruikt.  
Afgezien van het guarderivateneffect leverde Olie & Gas sterke 
resultaten en de segmenten Agro en Coating profiteerden verder van 
een groeiende vraag. De bijdrage van Chemlogics was in lijn met de 
verwachtingen. 
 

Coatis werd benadeeld door de aanhoudende problemen in de 
Braziliaanse economie. Aroma Performance leed onder de 
concurrentiedruk in de markt voor ethylvanilline. Aroma Performance 
ondervond ook nadeel van het relatief sterke resultaat in 2012. 
Destijds dreef een operationele storing bij een grote concurrent 
hydrochinonprijzen op. 
 

HET JAAR 2013 
 
De netto-omzet van Advanced Formulations bedroeg € 2 432 mln 
tegenover € 2 565 mln in 2012. De REBITDA van het operationele 
segment kwam op € 369 mln, vergeleken met € 518 mln in 2012.  
 
De resultaten van Advanced Formulations werden in 2013 vooral 
beïnvloed door nadelige ontwikkelingen van de guaractiviteiten van 
Novecare:  
(i) De uitfasering van de uitzonderlijke winst in 2012 op de hoge 
guarprijzen bij onze joint-venture Hichem (die een daling van 
€ (100) mln ten opzichte van vorig jaar vertegenwoordigde), (ii) een 
uitzonderlijk effect van ongeveer € (50) mln op de marges van 
guarderivaten.  
De overige activiteiten van Novecare groeiden, vooral Agro, Olie & 
Gas (exclusief guar) en Coatings.  
 
De resultaten van Coatis verbeterden dit jaar dankzij het positieve 
prijseffect onder invloed van de in Amerikaanse dollars geïndexeerde 
omzet en ondanks het moeilijke economische klimaat in Brazilië. 
 
Bij Aroma Performance zetten de volumes in voeding en smaakstoffen 
zetten hun groei voort. De volumegroei bij Fluor werd teniet gedaan 
door de prijsdruk op hydrochinon (vergeleken met de hoge 
hydrochinonprijzen in 2012, toen een onverwachte  operationele 
storing bij een grote concurrent het aanbod beperkte).  
 

ADVANCED FORMULATIONS (VOORHEEN CONSUMER CHEMICALS) 
4E KWARTAAL- EN JAARRESULTATEN 2013  

€ 369 mln 
REBITDA voor 2013 

20% 
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Kerncijfers (in miljoenen €) 4e kwartaal 2013 % JoJ evolutie 2013 % JoJ evolutie  

Netto-omzet 603 -4% 2 551 -7% 
Specialty Polymers 308 -1% 1 288 -4% 

Silica 101 +8% 416 +9% 

Rare Earth Systems 70 -18% 298 -31% 

Special Chemicals 124 -9% 549 -5% 

          

REBITDA 160 +18% 646 +3% 

 

 

 

• Recordresultaten bij Specialty Polymers en Silica 

• Stabilisering van de resultaten bij Rare Earth Systems na minder sterke 
prijsdaling 

• Herziene portefeuille bij Special Chemicals versterkt winstgevendheid met Life 
Science exit 

 

ADVANCED MATERIALS 
4E KWARTAAL- EN JAARRESULTATEN 2013  

HET VIERDE KWARTAAL VAN 2013 
De netto-omzet van Advanced Materials kwam dit kwartaal uit op 
€ 603 mln (tegenover € 626 mln in 2012). De volumegroei van 4% werd 
volledig teniet gedaan door de negatieve wisselkoerseffecten van 4% en 
prijsdalingen van 4%.  
 

Bij Specialty Polymers daalde de netto-omzet 1% als gevolg van 
negatieve wisselkoerseffecten, vooral vanwege de Japanse yen. De 
volumes groeiden dankzij de sterke vraag in de gezondheidszorg, de 
autosector en de consumentengoederenmarkt. Leveringen van 
geavanceerde mobiele apparatuur bleven robuust in vergelijking met de 
voorgaande kwartalen, maar waren lager dan de recordvolumes van 
2012. De vraag in de energiesector toonde vroege tekenen van 
verbetering. 
 

De netto-omzet van Silica steeg 8% ten opzichte van vorig jaar tot 
€ 101 mln, vooral dankzij een volumestijging van 13%, die slechts 
gedeeltelijk teniet werd gedaan door negatieve wisselkoerseffecten. De 
vraag profiteerde van de groeiende autosector in Azië en de verbeterde 
vraag in Europa ten opzichte van de lage niveaus in 2012.  
De netto-omzet bij Rare Earth Systems daalde 18% tot € 70 mln omdat 
de volumegroei in katalyse voor gemengde oxiden onvoldoende 
tegenwicht bood aan lagere prijzen. 
 

Bij Special Chemicals daalde de netto-omzet tot € 124 mln (ten opzichte 
van € 135 mln in 2012) vooral door de afronding van de verkoop van de 
verlieslijdende Life Science activiteiten.  
 

De REBITDA voor Advanced Materials steeg met 18% tot € 160 mln in 
vergelijking met 2012. Het sterke resultaat van het operationale segment 
was merkbaar in de vier Global Business Units (GBU’s).  
De verbetering van Specialty Polymers werd gedreven door volumegroei 
en een positief prijszettingsvermogen. 
 
 

€ 646 mln 
REBITDA voor 2013 

Silica bleef een dubbelcijferige REBITDA-groei realiseren dankzij een 
sterke consumentenvraag naar innovatieve producten.  
De REBITDA voor Rare Earths Systems groeide in de katalysemarkten 
en de marges stabiliseerden doordat de prijzen minder sterk daalden.  
Bij Special Chemicals verbeterde de REBITDA geholpen door de 
kleinere verliezen uit de Life Science activiteiten, naarmate de 
strategische afstoting vorderde. 
 
HET JAAR 2013 
De netto-omzet van Advanced Materials eindigde het jaar op 
€ 2 551 mln (tegenover € 2 743 mln in 2012). De REBITDA steeg met 
3% tot € 646 mln dankzij een gunstige productmix en 
prijszettingsvermogen. 
 

Het resultaat werd ondersteund door het positieve momentum bij 
Specialty Polymers, Silica en Special Chemicals. Rare Earth Systems 
leed onder aanhoudend prijsdalingen voor zeldzame aardmetalen en 
de daaropvolgende margedruk, die zich echter gedurende het jaar 
stabiliseerde. Specialty Polymers groeide in een moeilijke omgeving 
dankzij het resultaat van de programma’s voor uitmuntendheid. Silica 
profiteerde van zijn sterke positie in de markt voor energie-efficiënte 
banden en Special Chemicals slaagde in zijn strategische exit uit de 
verlieslijdende Life Science activiteiten. 
 
 

34% 
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Kerncijfers (in miljoenen €) 4e kwartaal 2013 % JoJ evolutie 2013 % JoJ evolutie 

Netto-omzet 784 -2% 3 125 -1% 
Essential Chemicals 451 - 1 756 -3% 

Acetow 164 +3% 658 +7% 

Eco-Services 67 -13% 288 -8% 

Emerging Biochemicals 101 -6% 424 +1% 

          

REBITDA 186 +4% 724 -3% 

 

 

 

• Stevige resultaten en duurzaam bedrijfsmodel van Essential Chemicals 

• Acetow presteerde op recordniveau 

• Eco Services toont zich veerkrachtig 

> Verkenning van strategische opties  

• Zwakke vraag naar  chloorvinyl en epichloorhydrine bij Emerging Biochemicals 

HET VIERDE KWARTAAL VAN 2013 
De netto-omzet van Performance Chemicals kwam op € 784 mln 
(tegenover € 798 mln in 2012). De hogere omzet bij Acetow kon de 
lagere omzet bij Emerging Biochemicals en Eco Services niet 
compenseren. 
 
De netto-omzet van Essential Chemicals bedroeg € 451 mln, 
onveranderd in vergelijking met 2012. De volumegroei van 3% werd 
teniet gedaan door negatieve wisselkoerseffecten. Bij natriumcarbonaat 
stegen de volumes dankzij minder sterke seizoensfactoren in de 
glasindustrie. De voordelen verdwenen echter onder invloed van de 
lagere prijzen in sommige exportmarkten, ook al toonden deze een 
geleidelijke verbetering in het laatste deel van het jaar. De omzet van 
bicarbonaat was stabiel. De waterstofperoxide-activiteiten kregen steun 
van de vraag uit opkomende economieën en de vraag naar nieuwe 
toepassingen. Dit compenseerde de lagere omzet voor de pulp- en 
papierindustrie in meer volgroeide regio´s. 
 
De netto-omzet van Acetow steeg tot € 164 mln van € 160 mln in 2012 
vanwege het prijszettingsvermogen en stabiele volumes. 
 

Bij Eco Services, dat gevestigd is in de Verenigde Staten, daalde de 
netto-omzet tot € 67 mln (tegenover € 78 mln in 2012). De hogere 
afzetvolumes waren onvoldoende om het effect van de lagere 
Amerikaanse dollar op de netto-omzet goed te maken. 
 

De netto-omzet van Emerging Biochemicals was € 101 mln (tegenover 
€ 108 mln een jaar eerder). De binnenlandse pvc-activiteiten bleven last 
hebben van zware concurrentie uit Noord-Azië en bij epichloorhydrine 
speelde het voorraadbeheer aan het eind van het jaar een rol.  
 
De REBITDA van het operationele segment steeg 4% tot € 186 mln. Aan 
de goede resultaten van Essential Chemicals, Acetow en Eco-Services 
werd gedeeltelijk afbreuk gedaan door zwakte bij Emerging 
Biochemicals.  
 

PERFORMANCE CHEMICALS 
4E KWARTAAL- EN JAARRESULTATEN 2013 

€ 724 mln 
REBITDA voor 2013 

De REBITDA van Essential Chemicals steeg licht ten opzichte van 
vorig jaar, waarbij de volumegroei en programma´s voor operationale 
uitmuntendheid het negatieve effect van de productmix (hogere export) 
en wisselkoersen compenseerden. 
 
Acetow boekte een sterke groei van de REBITDA dankzij een sterk 
prijszettingsvermogen, een verbeterde industriële prestatie en 
optimalisering van de toeleveringsketen. Dankzij volumegroei bij 
Regen en lagere vaste kosten steeg de REBITDA ook bij Eco services. 
De REBITDA van Emerging Biochemicals daalde als gevolg van een 
lagere netto-omzet in combinatie met hogere grondstoffen- en 
energieprijzen. 
 
 

HET JAAR 2013 
De netto-omzet van Performance Chemicals eindigde het jaar op 
€ 3 125 mln (tegenover € 3 162 mln in 2012). De REBITDA bedroeg 
€ 724 mln (vergeleken met € 750 mln in 2012).  
 
De recordresultaten van Acetow boden onvoldoende compensatie voor 
het resultaat van Emerging Biochemicals. Essential Chemicals leverde 
een sterke REBITDA ondanks uitdagende omstandigheden in de markt 
voor vlak glas aan het begin van 2013 en de prijsdruk in sommige 
exportmarkten. Het resultaat kreeg verder steun van betere resultaten 
van de Green River activiteiten in de VS. De beoogde kosten-
besparingen van € 100 mln voor het einde van 2015 zijn in gang en de 
sluiting van de Povoa-faciliteit werd in januari 2014 afgerond. 
Acetow profiteerde van een sterke vraag, uitverkochte volumes en een 
positief prijszettingsvermogen. Bij Eco Services bleven de volumes 
stabiel, terwijl Emerging Biochemicals nadeel bleef ondervinden van 
een zwakke vraag naar zowel pvc als epichloorhydrine, en prijsdruk 
vanwege concurrentie. 

38% 
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Kerncijfers (in miljoenen €) 4e kwartaal 2013 % JoJ evolutie 2013 % JoJ evolutie  

Netto-omzet 384 -10% 1 763 -7% 
Polyamide 336 -13% 1 557 -8% 

Chlorovinyls 48 +13% 206 +3% 

          

REBITDA 14 n.m 93 -7% 

• Bij Polyamide,  

> Aanhoudend uitdagend marktklimaat voor Polyamide & Intermediates 

> Verbeterde resultaten bij Engineering Plastics na structurele herpositionering 

• Bij Chloorvinyl,  

> Classificatie van Europese activiteiten voor het JV-project met Ineos onder 
"Afgesplitste activiteiten"                                                                                                                                  

> Classificatie van de pvc-verbindingen van Benvic als "Activa beschikbaar 
voor verkoop" gezien het gevorderde stadium van het afstotingsproces 

 

FUNCTIONAL POLYMERS 
4E KWARTAAL- EN JAARRESULTATEN 2013  

Ter herinnering:  
Na de aanvraag van Europese goedkeuring voor de voorgenomen joint-
venture van de choorvinylactiviteiten met Ineos zijn deze activiteiten per 
30 september 2013 geclassificeerd als afgesplitste activiteiten. De 
resterende chloorvinylactiviteiten worden niet in de joint-venture 
ingebracht. Dit betreft hoofdzakelijk de pvc-activiteiten van Benvic. Per 31 
december 2013 is Benvic op de balans ondergebracht bij "Activa 
aangehouden voor verkoop", maar valt in de de winst- en verliesrekening 
onder doorlopende activiteiten. 
 
HET VIERDE KWARTAAL VAN 2013 
 
Functional Polymers rapporteerde een netto-omzet van € 384 mln in dit 
kwartaal (tegenover € 427 mln in 2012). 
De netto-omzet van Polyamide Materials beliep € 336 mln en daalde 
daarmee 13% in vergelijking met 2012. Bij Engineering Plastics bleef de 
omzet relatief stabiel dankzij betere omzetvolumes in Azië en ondanks 
lagere grondstoffenprijzen. Polyamide & Intermediates leed onder de 
zwakke vraag naar PA 6.6 en prijsdruk op halffabrikaten. Fibras bleef 
lijden onder uitdagende marktomstandigheden voor textiel en industriële 
garens. 
 
De netto-omzet van de resterende PVC-activiteiten groeide met 5% tot  
€ 36 mln.  
 
Functional Polymers werd weer winstgevend met een REBITDA van   
€ 14 mln, vergeleken met € -1 mln in het vierde kwartaal van 2012. 
Polyamide Materials verbeterde in vergelijking met het vierde kwartaal 
van 2012 dankzij het prijszettingsvermogen bij Engineering Plastics dat 
profiteerde van de invoering van programma’s voor commerciële 
uitmuntendheid. 
 
 

€ 93 mln 
REBITDA voor 2013 

Afgesplitste activiteiten 

De resultaten van de Europese chloorvinylactiviteiten, die zullen 
worden bijgedragen aan de voorgenomen joint-venture met Ineos, 
waren grotendeels in lijn met die van 2012. De netto-omzet bedroeg 
€ 438 mln en de REBITDA kwam dit kwartaal uit op € 14 mln. De 
Europese vraag naar pvc bleef zich dit kwartaal traag herstellen. 

 

HET JAAR 2013 
De netto-omzet van Functional Polymers bedroeg € 1 763 mln en 
daalde 7% ten opzichte van € 1 888 mln in 2012. De REBITDA van het 
operationele segment daalde eveneens met 7% tot € 93 mln.  

De succesvolle structurele herpositionering van Engineering Plastics 
versterkte het resultaat met stijgende volumes en een sterk 
prijszettingsvermogen. De resultaten stonden echter onder druk van 
een moeilijk concurrentieklimaat voor Polyamide & Intermediates en 
Fibras.  

Afgesplitste activiteiten 

De resultaten van de Europese chloorvinylactiviteiten, die zullen 
worden bijgedragen aan de voorgenomen joint-venture met Ineos, 
waren grotendeels in lijn met die van 2012. De netto-omzet bedroeg 
€ 1 904 mln en de REBITDA kwam in 2013 uit op € 153 mln. 

 

5% 
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Kerncijfers (in miljoenen €) 4e kwartaal 2013 % JoJ evolutie 2013 % JoJ evolutie  

Netto-omzet 2 n.m 67 -57% 

Energy Services 2 n.m 67 -57% 

CBS and NBD 0 n.m 0 n.m 

          

REBITDA  -64 n.m  -169 -71% 

 
 

 

• Verwachte beëindiging van de verkoop van CER's (koolstofkredieten) in de eerste 
helft van 2013  

• Initatieven voor uitmuntendheid met betrekking tot de kostenstructuur bieden 
tegenwicht aan inflatie 

CORPORATE & ENERGY 
4E KWARTAAL- EN JAARRESULTATEN 2014  

€ (169) mln 
REBITDA voor 2013 

HET JAAR 2013 

De netto-omzet en REBITDA voor 2013 bedroegen respectievelijk   
€ 67 en € -169 mln. De beëindiging van de verkoop van CER’s leidde 
tot een daling van de REBITDA met € 90 mln ten opzichte van 2012.  

Initatieven voor operationele uitmuntendheid bij de verschillende 
functies en diensten hielpen om de kosteninflatie te neutraliseren. De 
kosten in verband met de viering van het 150-jarig bestaan van de 
Groep en nieuwe merkacties werden gecompenseerd door eenmalige 
effecten, zoals de positieve impact van de herziening van de 
verzekeringspolissen van de Groep.  

 

HET VIERDE KWARTAAL VAN 2013 

De netto-omzet bedroeg € 2 mln en was afkomstig van de 
gecontinueerde activiteiten van Solvay Energy Services, zoals de 
cogeneratiecentrale in Paraiso, Brazilië.  

De REBITDA kwam op € -64 mln, vergeleken met € -10 mln in het 
vierde kwartaal van 2012. De beëindiging van de verkoop van CER’s in 
2013, die in 2012 een seizoensgebonden hoogtepunt bereikte, is de 
belangrijkste oorzaak voor de evolutie van de REBITDA. De evolutie 
ten opzichte van vorig jaar kan daarnaast worden verklaard door het 
eenmalige positieve effect van € 15 mln in het vierde kwartaal van 
2012 verbonden aan de monetarisering van een gerechtelijke 
procedure.  

 

3% 
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Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Advanced Formulations vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 4e kwartaal 2012) 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Advanced Materials vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet van 
de Groep in 4e kwartaal 2012) 
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Performance Chemicals vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 4e kwartaal 2012) 
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Functional Polymers vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 4e kwartaal 2012) 
 

SOLVAY GROEP 
BIJKOMENDE GEGEVENS OVER DE NETTO-OMZET IN HET 4E 
KWARTAAL  
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Corporate & Energy vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 4e kwartaal 2012) 
 

646 644 

0% -5% -6% +11% 

4kw'12 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 4kw'13

626 603 

4% -4% -4% 0% 

4kw'12 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 4kw'13

798 784 
2% 0% -3% 0% 

4kw'12 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 4kw'13

427 384 
-4% -4% -3% +1% 

4kw'12 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 4kw'13

45 

2 -95% -1% 

4kw'12 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 4kw'13
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SOLVAY GROEP 
BIJKOMENDE GEGEVENS OVER DE NETTO-OMZET IN 
HET JAAR 2013  

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Advanced Formulations vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 2012) 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Advanced Materials vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet van 
de Groep in 2012) 
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Performance Chemicals vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 2012) 
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Functional Polymers vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 2012) 
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet van Corporate & Energy vergeleken met 2012 beïnvloeden (% van netto-omzet 
van de Groep in 2012) 
 

2 565 2 432 
-2% -2% -5% +4% 

2012 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 2013

2 743 2 551 
-1% -4% -3% +1% 

2012 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 2013

3,162 3,125 
+1% -1% -2% 0% 

2012 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 2013

1 883 1 763 
-3% -2% -3% +1% 

2012 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 2013

157 

67 

-62% +8% -4% 

2012 Volume Prijs Wisselkoers-
Schommelingen

Perimeter 2013



 

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 

 

16 

  

 

Miljoenen € (behalve gegevens per aandeel in €) 
VOLLEDIG JAAR 

IFRS Aangepast2 
2013 2012 2013 2012 

Omzet 10 367 10 910 10 367 10 910 
Overige inkomsten 429 395 429 395 
Netto-omzet 9 938 10 515 9 938 10 515 
Kostprijs van de omzet  -8 043  -8 546  -8 043  -8 502 
Brutowinst 2 324 2 364 2 324 2 409 
Commerciële en administratieve kosten -1 199  -1 076 -1 199 -1 076 
Kosten van Onderzoek en Ontwikkeling -237  -247 -237 -247 
Overige operationele opbrengsten en kosten -94  -97 55 35 
Aandeel in winst / verlies van geassocieerde deelnemingen 
en joint ventures verwerkt volgens 
vermogensmutatiemethode 92 183 92 183 
REBIT 886 1 127 1 035 1 303 
Niet-recurrente elementen -239 55  -239 55 
EBIT 647 1 181 796 1 357 
Lasten uit leningen  -187 -167 -187 -167 
Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen 25 16 25 16 
overige financieringsopbrengsten en -kosten  -2  -8  -2  -8 
Verdisconteringskosten van de voorzieningen  -87  -200  -87  -200 
Opbrengsten / verliezen uit deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop 40  -3 40  -3 
Resultaat vóór belastingen 437 820 585 997 
Belastingen op het resultaat  -187  -241  -229  -291 
Winst / verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 249 579 357 705 
Winst / verlies uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten 65 1 65 1 
Nettowinst 315 580 422 707 
Minderheidsbelangen  -44  -17  -44  -17 
Aandeel van Solvay in de nettowinst 270 563 378 690 
Gewone winst / verlies per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 2,47 6,28 3,76 7,81 
Gewone winst per aandeel 3,25 6,84 4,54 8,37 
Verwaterde winst /aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 2,45 6,25 3,73 7,77 
Verwaterde winst per aandeel 3,23 6,81 4,50 8,33 

GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 
WINST-EN VERLIESREKENING1  
 

1 De vergelijkende financiële informatie is opnieuw bewerkt om rekening te houden met de invoering van IAS 19 (herzien versie) 
per 1 januari 2012, de nieuwe organisatie van de Groep per 1 jaunari 2013 en de onderbrenging van de Europese 
chloorvinylactiviteiten die  volgens voornemen zullen worden ingebracht in de joint-venture met Ineos als afgesplitste activiteiten 
– zie toelichting 2 
2 Zonder de waardevermindering in verband met het PPA-effect verbonden met de overname van Rhodia.  
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Miljoenen € (behalve gegevens per aandeel in €) 
4E KWARTAAL 

IFRS Aangepast2 
2013 2012 2013 2012 

Omzet 2 542 2 671 2 542 2 671 
Anderen inkomsten 126 130 126 130 

Netto-omzet 2 417 2 541 2 417 2 541 
Kostprijs van de omzet  -2 016  -2 110  -2 016  -2 110 

Brutowinst 526 561 526 561 
Commerciële en administratieve kosten  -308  -289  -308  -289 

Kosten van Onderzoek en Ontwikkeling  -57  -63  -57  -63 

Overige operationele opbrengsten en kosten  -17  -15 12 17 
Winst / verlies van geassocieerde deelnemingen en joint 
ventures die administratief worden verwerkt volgens de 
equitymethode 26 25 26 25 

REBIT 171 218 200 250 
Niet-recurrente elementen  -68 92  -68 92 

EBIT 102 310 131 342 
Lasten als gevolg van leningen  -53  -31  -53  -31 

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen 12 3 12 3 

Overige financieringsopbrengsten en -kosten 5  -5 5  -5 

Disconteringskosten van de voorzieningen  -21  -51  -21  -51 
Opbrengsten/verliezen uit deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop 38  -2 38  -2 

Resultaat vóór belastingen 84 225 113 257 
Winstbelastingen  -74  -66  -84  -77 

Winst / verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 10 159 28 181 
Winst / verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 1  -4 1  -4 

Nettowinst 11 155 29 176 
Minderheidsbelangen  -4 21  -4 21 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat 7 176 25 198 
Gewone winst / verlies per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 0,11 1,76 0,33 2,02 

Gewone winst per aandeel 0,08 2,13 0,30 2,39 
Verwaterde winst / verlies per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 0,11 1,74 0,33 2,00 

Verwaterde winst per aandeel 0,08 2,11 0,30 2,37 

GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 
WINST-EN VERLIESREKENING1  
 

1 De vergelijkende financiële informatie is opnieuw bewerkt om rekening te houden met de invoering van IAS 19 (herzien 
versie) per 1 januari 2012, de nieuwe organisatie van de Groep per 1 jaunari 2013 en de onderbrenging van de Europese 
chloorvinylactiviteiten die  volgens voornemen zullen worden ingebracht in de joint-venture met Ineos als afgesplitste 
activiteiten – zie toelichting 2 
2 Zonder de waardevermindering in verband met het PPA-effect verbonden met de overname van Rhodia.  
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Miljoenen EUR 4e kwartaal Volledig jaar 

  2013 2012 2013 2012 

EBIT IFRS 102 310 647 1,181 

Niet-recurrente elementen 68  -92 239  -55 

REBIT IFRS 171 218 886 1 127 

Aanpassing van Rhodia voorraden aan reële waarde (PPA)       45 

Waardeverminderingen van PPA op vaste activa 29 32 148 132 

Aangepaste REBIT 200 250 1 035 1 303 
Aanpassing van Chemlogics voorraden aan reële waarde 
(PPA) en retentiebonus 14   14   

Recurrente Afschrijvingen  zonder PPA Rhodia 164 157 603 593 
Eigen vermogensinkomsten Rusvinyl  
(pre-operationeel stadium) 6   11   
REBITDA (sleutelprestatie-indicator dat door het bestuur 
wordt gebruikt)  384 407 1,663 1,896 

Miljoenen € 4e kwartaal Volledig jaar 

  2013 2012 2013 2012 

Nettowinst 11 155 315 580 

Andere elementen van het totaalresultaat -other comprehensive income)     

Elementen die geherlasseerd kunnen worden     

Hyperinflatie 30 0 30 0 
Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële 
activa -35 1 -23 14 

Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking 7 5  -9 11 

Wisselkoersverschillen -130 -76 -356 -129 

Elementen die niet geherlasseerd kunnen worden     

Actuariële winsten/verliezen van toegezegde-bijdragenregelingen1  -66 -206 109 -419 

Winstbelastingen met betrekking tot andere elementen van het totalresultaat     

Winstbelasting met betrekking tot de andere elementen van het totaalresultaat  -13 32  -38 44 
Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee verband 
houdende winstbelastingen  -207 -243 -287 -478 

Totaalresultaat toegerekend aan de -196 -90 28 102 

Eigenaars van de moedermaatschappij -183  -60 25 101 

Minderheidsbelangen -13  -30 3 1 

De volgende tabel brengt de IFRS-resultaten van het 4e kwartaal en het volledige jaar van 2013 samen met de aangepaste 
resultaten van het het 4e kwartaal en het volledige jaar van 2013. 

 

Samenvoeging van IFRS en Aangepaste Data 

OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (IFRS) 
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Miljoenen € 31 december, 
2013 

31 december, 
2012 

Herwerkt 
Vaste activa 11 191 11 602 
Immateriële activa 1 620 1 462 

Goodwill 3 096 2 717 

Materiële vaste activa 4 679 5 393 

Deelnemingen beschikbaar voor verkoop 38 66 
Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen verwerkt volgens de 
equity-methode 889 869 

Overige deelnemingen 110 123 

Uitgestelde belastingvorderingen 502 548 

Leningen en andere activa op lange termijn 257 424 

Vlottende activa 7 242 6 728 
Voorraden 1 267 1 422 

Handelsvorderingen 1 322 1 657 

Fiscale vorderingen 35 13 

Te ontvangen dividenden 1 0 

Overige vlottende vorderingen - Financiële instrumenten* 481 758 

Overige vlottende vorderingen – Andere 582 685 

Geldmiddelen en kasequivalenten* 1 932 1 768 

Activa aangehouden voor verkoop  1 621 425 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 18 433 18 330 
Totaal eigen vermogen 7 453 6 574 
Aandelenkapitaal 1 271 1 271 

Reserves 5 804 4 859 

Minderheidsbelangen 378 443 

Langlopende verplichtingen 6 838 8 226 
Voorzieningen op lange termijn: personeelsbeloningen 2 684 2 987 

Overige voorzieningen op lange termijn 773 1 214 

Uitgestelde belastingverplichtingen 469 489 

Financiële schulden op lange termijn* 2 745 3 321 

Overige verplichtingen op lange termijn 166 216 

Kortlopende verplichtingen 4 142 3 530 
Voorzieningen op korte termijn: personeelsbeloningen 0 63 

Overige voorzieningen op korte termijn 339 243 

Financiële schulden op korte termijn* 769 331 

Handelsschulden 1 353 1 617 

Fiscale schulden 17 69 

Uit te keren dividenden 112 103 

Overige verplichtingen op korte termijn 602 768 

Passiva i.v.m. deelnemingen beschikbaar voor verkoop 949 337 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 18 433 18 330 

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 
(BALANS) IFRS 
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Saldo per 31/12/2012 after IAS19 
Revised 1 271 18 5 998    -160 -453 17 15  -575 4 860 443 6 574 
Winst van de periode 

  270       270 44 315 
Baten en lasten direct opgenomen 
in eigen vermogen   20   -315 -23 -9 81 -245 -41 -287 
Totaalresultaat 

  291  0 -315 -23 -9 81 25 3 28 
Zeer ondergeschikte obligaties 

   1 194      1 194  1 194 
Kosten van aandelenopties 

  10       10  10 
Dividends 

  -276       -276 -76 -352 
Verwerving / vervreemding van 
eigen aandelen     -1     -1  -1 
Verlies op verkoop van eigen 
aandelen   -29  29     0   
Toename / Afname via wijzigingen 
in deelneming zonder verlies van 
zeggenschap   -8       -8 8 0 
Andere 

         0   

Saldo per 31/12/2013 1 271 18 5 986 1 194 -132 -769 -5 6 -494 5 804 378 7 453 

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IFRS) 
MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN TOE TE REKENEN AAN DE 
AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERMAATSCHAPPIJ  
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Miljoenen EUR 
4e kwartaal Volledig jaar 

2013 2012 2013 2012 

Nettowinst 11 155 315 580 

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa 298 178 929 794 

Wijziging in het werkkapitaal -26 -25 -93 -184 

Wijziging in de voorzieningen 30 239 245 401 
Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 
verwerkt volgens de equitymethode 86 94 232 295 

Winstbelastingen  164 220 54 54 

Betaalde belastingen -0 -245 -245 -310 

Eigen vermogen inkomsten (-) 37 5 83 53 
Netto financiële kosten en winst/verlies op deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop  -45 -70 -262 -179 

Andere -36 -43 20 -47 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  518 508 1 278 1 457 

Verwerving (-) van dochterondernemingen -881 -2 -878 -2 

Verwerving (-) van deelnemingen - Andere -58 -15 -121 -39 

  -20  -23  

Vervreemding (+) van deelnemingen - Andere  50 12 44 191 

Verwerving (-) van materiele vaste activa en immateriële activa -298 -285 -810 -785 

Vervreemding (+) van materiele vaste en immateriële activa 8 34 33 109 

Opbrengsten uit deelnemingen beschikbaar voor verkoop 2 -0 4 1 

Wijziging in financiële vaste activa 16 -7 18 4 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -1 181 -261 -1 732 -520 

  1 191 0 1 191 0 

Verhoging (+) / terugbetaling (-) van kapitaal -0 0 -0 -28 

Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen 6 31 -1 142 

Wijziging in de schulden -146 -141 -120 -379 

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa 381 230 205 -294 
Nettokasstroom van kosten verbonden aan leningen en rente uit leningen en 
termijnbeleggingen -25 -36 -198 -176 

Andere  6 -5 -61 -67 

Betaalde dividenden -31 -7 -343 -278 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 1 382 73 672 -1 081 

Nettowijziging in de geldmiddelen 719 320 218 -144 

Wisselkoerswijzigingen 0 -13 -53 -22 

Geldmiddelen bij de opening van het boekjaar 1 224 1 470 1 778 1 943 

Geldmiddelen bij de sluiting van het boekjaar 1 943 1 778 1 943 1 778 
      

FREE CASH FLOW     
      

Vrije kasstroom van voortgezette activiteiten 234 217 290 679 

Vrije kasstroom van niet-voortgezette activiteiten 13 34 235 108 

Totaal vrije kasstroom  246 251 524 787 

IFRS-KASSTROOMOVERZICHT 
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Million EUR 4e kwartaal Volledig jaar 

  2013 2012 2013 2012 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 44 76 337 252 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten  -31  -42  -102  -144 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten  -7 7  -22  -29 

Nettowijziging in geldmiddelen 5 41 213 79 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 518 mln vergeleken met € 508 mln vorig jaar. Behalve een nettowinst van     
€ 11 mln omvatte ze: 
• Waardeverminderingen en afschrijvingen ter waarde van € 298 mln 
• Wijzigingen in bedrijfskapitaal ter waarde van € 164 mln, waarvan een industrieel bedrijfskapitaal van € 206 mln 
De kasstromen uit investeringsactiviteiten kwam op € -1 181 mln, inclusief de overname van Chemlogics voor € -881 mln, 
kapitaalinvesteringen van € -298 m, met inbegrip van € -31 mln uit afgesplitste activiteiten. 
De vrije kasstroom bedroeg € 246 mln en bevatte onder meer een kasstroom uit afgesplitste activiteiten van € 13 mln. 
 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht van het 4e kwartaal van 2013 

Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS) 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 1 278 mln vergeleken met € 1 457 mln vorig jaar. Behalve een 
nettowinst van € 315 mln omvatte ze: 
• Waardeverminderingen en afschrijvingen ter waarde van € 929 mln 
• Wijzigingen in bedrijfskapitaal ter waarde van € 54 mln, waarvan een industrieel werkkapitaal van € 17 mln 
De kasstromen uit investeringsactiviteiten kwam op € -1.732 mln, inclusief de overname van Chemlogics voor  € -881 mln, 
kapitaalinvesteringen van € -810 m, met inbegrip van € -102 mln uit afgesplitste activiteiten. 
De vrije kasstroom bedroeg € 524 mln en bevatte onder meer een kasstroom uit afgesplitste activiteiten van € 235 mln. 
 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht van het jaar 2013 
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TOELICHTINGEN BIJ DE IFRS-REKENINGEN: 
 

1. Algemene informatie 
Solvay is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die genoteerd is op NYSE Euronext Brussel en NYSE Euronext 
Parijs.  

De volgende ongebruikelijke punten hadden een effect op deze beknopte geconsolideerde financiële rekening voor de twaalf 
maanden eindigend op 31 december 2013: 

• de invoering van IAS 19, herziene versie (zie § 2 hieronder) 
• de reorganisatie van Solvay in vijf segmenten waarover afzonderlijk verslag wordt uitgebracht (zie § 3 hieronder) 
•  het onderbrengen van de chloorvinylactiviteiten onder “afgesplitste activiteiten” (zie § 4 hieronder) 
• de overname van Chemlogics (zie § 5 hieronder) 
• de uitgifte van € 1,2 miljard aan hybride obligaties  (zie § 6 hieronder). 

 

2. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
De geconsolideerde financiële rekening voor het jaar eindigend op 31 december 2013 is opgesteld in overeenstemming met de 
IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals aanvaard door de Europese Unie. 
 

Invoering van de herziene versie van IAS 19 

In 2011 publiceerde de IASB een herziene versie van IAS 19 betreffende voordelen voor de werknemer, jaarlijks toe 
te passen op en vanaf 1 januari 2013. Solvay paste de herziene versie van IAS 19 voor het eerst toe in de beknopte 
geconsolideerde financiële rekening vanaf 31 maart 2013.  De financiële rekening die ter vergelijking wordt gebruikt, is herwerkt 
zodat ze vanaf 1 januari 2012 de impact van de herziene IAS 19 aangeeft. Hier volgt een overzicht van het effect van deze 
herwerking op de geconsolideerde financiële rekening voor de periode die eindigde op 31 december 2012: 
 

  1 januari 2012 Wijzigingen in 2012 31 december  2012     

Activa           
Uitgestelde belastingvorderingen    1 1     
Schulden           
Eigen vermogen  -21  -2  -23     

Ingehouden winsten  -21  -20  -41     
Andere elementen van het 

totaalresultaat 0 18 18     

Personeelsvoorzieningen 21 3 24     

 

 
Het effect van de herziene IAS 19 op de bepaling van de betreffende voorzieningen blijft beperkt tot de verrekening van de 
belasting op bijdragen. 
 
In de geconsolideerde rekening over de twaalf maanden die afliepen op 31 december 2013 werd het nettoresultaat negatief 
beïnvloed voor een bedrag van € 20 mln. Dit is vooral het gevolg van de vervanging van de rentelast op de ”te bereiken doel”-
pensioenverplichtingen en de verwachte opbrengst uit fondsbeleggingen met een netto-interestkost op basis van de netto “te 
bereiken doel”-pensioenverplichtingen in het kader van de pensioenregeling en de discontovoet. 
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4e 

kwartaal 
2013 

4e 
kwartaal 

2012  
2013 2012 

Netto-omzet per segment         
Advanced Formulations 644 646 2 432 2 565 
Advanced Materials 603 626 2 551 2 743 
Performance Chemicals 784 798 3 125 3 162 
Functional Polymers 384 427 1 763 1 888 
Corporate and Business Services 2 45 67 157 

Totale netto-omzet 2 417 2 541 9 938 10 515 
REBITDA per segment       

Advanced Formulations 87 103 369 518 
Advanced Materials 160 136 646 627 
Performance Chemicals 186 179 724 750 
Functional Polymers 14 -1 93 100 
Corporate and Business Services -64 -10 -169 -99 

Totale REBITDA 384 407 1 663 1 896 
PPA afschrijvingen -29 -32 -148 -132 
Recurrente afschrijvingen -164 -157 -603 -593 
Aanpassing van Chemlogics voorraden aan reële 
waarde (PPA) -14 0 -14 0 

Wijzigingen inventory step-up PPA Rhodia  0 0 0 -45 
Wijzigingen RusVinyl (pre operationeel stadium) -6 0 -11 0 

REBIT 171 218 886 1 127 
Niet-recurrente elementen -68 92 -239 55 

EBIT per segment        
Advanced Formulations 15 72 196 388 
Advanced Materials 108 76 424 388 
Performance Chemicals 126 274 440 663 
Functional Polymers -44 -30 -57 83 
Corporate and Business Services -104 -80 -356 -339 

Totale EBIT 102 310 647 1 181 
Netto financiële uitgaven -18 -86 -210 -360 

Resultaat vóór belastingen 84 224 437 820 
Belastingen op resultaat -74 -66 -187 -241 
Winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 10 159 249 579 
Winst uit afgesplitste activiteiten 1 -4 65 2 

Nettowinst 11 155 315 580 

3. Segmentrapportering 
Sedert 1 januari 2013 is Solvay georganiseerd in vijf Operationele Segmenten. 
 
Advanced Formulations dient de markt van de consumptieproducten. Het productaanbod van dit segment breidt zich gestaag uit 
en richt zich op maatschappelijke megatrends: demografische groei, de toenemende koopkracht in de opkomende markten, het 
ontstaan van nieuwe consumptiegewoonten, en de vraag naar veiligere, duurzamere producten en oplossingen op basis van 
hernieuwbare materialen.  
Advanced Materials biedt uiterst performante toepassingen voor de luchtvaart, hogesnelheidstreinen, gezondheid, 
energiezuinige autobanden, beperking van uitlaatgassen uit motorvoertuigen, smartphones en hybride autobatterijen.  
Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten waarvan het succes is gestoeld op schaalgrootte, 
concurrentiekracht en kwaliteit van de dienstverlening.  
Functional Polymers omvat de polyamide-activiteit die de bouwsector, infrastructuurwerken, de auto-industrie en de 
elektriciteits- en elektronicamarkt bedient.  
Corporate & Business Services omvat de GBU (Global Business Unit) Energy Services en bedrijfsfuncties zoals Business 
Services en het Onderzoeks- en Innovatiecentrum. De opdracht van Energy Services is de optimalisatie van het energieverbruik 
en de beperking van emissies.  
t 
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4. “Activa beschikbaar voor verkoop” en “afgesplitste activiteiten” 
Op 6 mei 2013 bekrachtigden Solvay en Ineos hun voornemen tot samenvoeging van hun Europese chloorvinylactiviteiten in 
een 50-50 joint-venture. In de joint-venture zouden volgens plan de activa van beide groepen voor de volledige 
chloorvinylketen worden ondergebracht, met inbegrip PVC, natronloog en chloorderivaten. RusVinyl, de Russische joint-
venture van Solvay  voor chloorvinylactiviteiten met Sibur, is uitgesloten van de transactie. In september 2013 hebben Solvay 
en Ineos een aanvraag ingediend voor goedkeuring door de Europese Commissie in het kader van de mededingingsregels. 
Behoudens goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, zal de joint-venture naar verwachting in de eerste helft van 2014 
worden opgericht.  
Aan de criteria voor classificatie van deze transactie als “Activa beschikbaar voor verkoop” en “Afgesplitste activiteiten” in 
overeenstemming met  “IFRS 5 – Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten” wordt sinds 30 
september 2013 voldaan. 
Benvic (PVC-composietenactiviteiten) is een voor verkoop aangehoude actief en is niet opgenomen onder afgesplitste 
activiteiten omdat het geen hoofdactiviteit is.  
 

5. Gebeurtenissen na afloop van de verslagperiode 
De recente forse waardevermindering van de Argentijnse peso (ARS) zal een verder negatief effect hebben op het resultaat 
van de verkoop van Solvay Indupa (via het mechanisme van prijsaanpassing en hernieuwde aanpassing van de valuta-
omrekening). 

Begin 2014 is een proces van start gegaan om de afstoting van Eco Services (Performance Chemicals) te verkennen. Eco 
Services is actief in de recycling van zwavelzuur in de Amerikaanse olie- en gasindustrie. 

 
6. Acquisities 
Op 31 oktober 2013 verkreeg Solvay 100% van het kapitaal van de besloten vennootschap Chemlogics, een bedrijf dat 
producten levert ter beperking van frictie bij booractiviteiten. Deze overname stelt de Novecare-divisie van Solvay in staat om 
marktleider te worden met een uitgebreide portefeuille van chemische oplossingen op maat voor de snel groeiende olie- en 
gasmarkt.  

De overname van Chemlogics zal belangrijke synergieën opleveren dankzij het uitgebreide klantenbestand en het brede 
aanbod van innovatieve producten en technologieën die dienstverleners in de wereldwijde olie-industrie helpt om olie en gas 
op een competitieve en veilige wijze te winnen, terwijl het waterverbruik wordt beperkt. De goodwill uit deze acquisitive geeft 
de verwachte synergieën en het groeipotentieel weer.  

Deze goodwill zal naar verwachting aftrekbaar zijn voor de Amerikaanse winstbelasting over een periode van 15 jaar. 

Totaal getransfereerd bedrag (contant) 888 
    
Erkende bedragen van geïdentificeerde verworven activa en veronderstelde schulden 359 
 Materiële vaste activa  30 
 Immateriële activa  317 
 Voorraden  56 
 Niet-industrieel bedrijfskapitaal   -6 
 Handelsvorderingen en -schulden  22 
 Nettoschuld  -60 
Goodwill 529 

 

De reële waarde van immateriële activa betreft voornamelijk klantenrelaties.  

De bijdrage van Chemlogics aan de opbrengsten die zijn opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening sinds 31 
oktober 2013 was € 58 mln. Chemlogics droeg in dezelfde periode bovendien € 7 mln bij aan het bedrijfsresultaat (REBIT).  

Als Chemlogics per 1 januari 2013 was geconsolideerd, dan zouden in de geconsolideeerde winst- en verliesrekening een 
bijdrage aan de opbrengsten van € 10 258 mln en een bijdrage aan het bedrijfsresultaat van € 962 mln zijn opgenomen.  

Voorwaardelijke beloningen (€ 60 mln) zijn opgenomen in de overnameprijs en houden verband met de realisering van 
prestatiedoelstellingen. 

De verkoopovereenkomst bevat een retentieplan van € 17 mln voor belangrijke medewerkers, onder voorbehoud van 
toekomstige dienstverlening. Deze kosten zijn verwerkt in de REBIT over de wachtperiode van drie jaar.  

De kosten van de overname bedroegen € 5 mln en zijn opgenomen onder niet-recurrente elementen. 

Het voor de overname betaalde bedrag is € 881 mln na aftrek van de verkregen contante middelen ten belope van € 7 mln.  
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7. Hybriede obligaties 
In november 2013, na de overname van Chemlogics voor $ 1 345 mln die werd gefinancierd met beschikbare kasmiddelen, gaf 
de Groep voor € 1,2 miljard aan hybride obligaties uit om de balans van de Groep verder te versterken in de aanloop naar de 
herfinanciering van leningen die vanaf 2014 komen te vervallen. 

In overeenstemming met IAS 32 – Financiële instrumenten worden deze obligaties aangemerkt als eigen vermogen om de 
volgende redenen:  

• Geen vervaldatum (eeuwigdurende obligatie); de emittent heeft bij iedere reset een calloptie op aflossing van het 
instrument 

• Naar keuze van de emittent kan de uitbetaling van interest voor onbepaalde tijd worden uitgesteld 

 

8. Verslag van de commissaris 
Deloitte heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening van Solvay NV (“de 
vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de International 
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en met de in België van toepassing zijnde wettelijke 
en bestuursrechtelijke voorschriften, ten gronde zijn afgewerkt. Tevens bevestigt Deloitte dat de in dit persbericht vermelde 
financiële gegevens geen commentaar van haar behoeven en overeenstemmen met de geconsolideerde jaarrekening van de 
groep. Het volledige rapport van de commissaris over de controle van de geconsolideerde jaarrekening verschijnt in het 
Jaarverslag 2013 dat op het internet zal worden gepubliceerd (www.solvay.com) op 31 maart 2014. 
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VEELGEBRUIKTE BEGRIPPEN 

 
De gecorrigeerde performantie-indicatoren sluiten het effect op de boekhouding uit van de toewijzing van de 
aankoopprijs (Purchase Price Allocation of PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia. 
 
Aangepaste nettowinst (aandeel Solvay-groep) 
Aandeel van Solvay in het nettoresultaat met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige 
toewijzing van de aankoopprijs (PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia 
 
Aangepaste nettowinst 
Nettowinst met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige toewijzing 
van de aankoopprijs (PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia. 
 
Aangepaste REBIT 
REBIT met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige toewijzing 
van de aankoopprijs (PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia 
 
Aangepaste verwaterde winst per aandeel 
Verwaterde winst per aandeel met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige 
toewijzing van de aankoopprijs (PPA) in verband met de overname van Rhodia. 
 
EBIT 
Earnings before interest and taxes, operationeel resultaat. 
 
IFRS 
International Financial Reporting Standards: Internationale Normen voor Financiële Verslaggeving, de 
boekhoudkundige standaard voor de jaar- en interimverslagen van ondernemingen. 
 
Netto financiële uitgaven 
Deze omvatten de lasten uit leningen min (opgebouwde renteopbrengsten uit leningen en kortetermijnbeleggingen, 
plus overige financieringsopbrengsten (verliezen), en verdisconteringskosten van voorzieningen (meer bepaald 
inzake personeelsvoordelen en HSE, d.w.z. gezondheid, veiligheid en leefmilieu). 
 
Netto-omzet 
Omzet uit goederen en diensten met toegevoegde waarde die het resultaat zijn van de knowhow van Solvay en de 
kernactiviteiten van de Groep uitmaken. De netto-omzet sluit andere inkomsten uit, die voornamelijk bestaan uit 
transacties met grondstoffen en nutsvoorzieningen of andere inkomsten die de Groep als incidenteel beschouwt. 
 
REBIT 
Recurrent operationeel resultaat. Dit is de EBIT vóór niet-recurrente bestanddelen. 
 
REBITDA 
REBIT vóór waardeverminderingen en afschrijvingen. 
 
Verwaterde winst per aandeel 
Groepsaandeel in de nettowinst gedeeld door het gewogen gemiddelde aandelen, na 
aftrek van de eigen aandelen gekocht om er de aandelenopties mee te dekken. 
 
Vrije kasstroom 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (inclusief dividenden van geassocieerde ondernemingen 
en joint ventures) + kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief verwervingen 
en vervreemding van dochterondernemingen en andere investeringen). 
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REPORT ON 4th QUARTER & FULL YEAR 2013 
RESULTS 

 

Belangrijke data voor beleggers 
31 maart 2014: Jaarverslag 2013 op www.solvay.com 

6 mei 2014: Bekendmaking van de resultaten over het 1e kwartaal van 2014 (om 7.30 uur) 

13 mei 2014: Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (om 10.30 uur) 

20 mei 2014: Betaling van het resterend 2013 dividend (coupon no. 94).  

Handel ex-dividend vanaf 15 mei, 2014 

31 juli 2014: Bekendmaking van de resultaten over het 2e kwartaal en het 1e halfjaar van 2014 (om 7.30 uur) 

13 november 2014: Bekendmaking van de resultaten over het 3e kwartaal en de eerste negen maanden van 2014 

en het interim-dividend interim voor 2014 (uit te betalen in januari 2015, coupon nr. 95) (om 7.30 uur) 
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www.solvay.com 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. Solvay genereert 90 % van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan 
veel markten, varierend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties van zijn 
klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.400 
werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE Euronext in 

Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).  
 
 

This report is also available in English – Ce rapport est aussi disponible en français 

http://www.solvay.com/
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-2593-EN-BE0003470755.html?selectedMep=3
http://www.euronext.com/
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SOLB%3ABB
http://www.reuters.com/search?blob=SOLB.BR

